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MEGJEGYZÉSEK MÉSZÁROS ANDRÁS
A FILOZÓFIA MAGYARORSZÁGON
CÍMŰ KÖNYVÉNEK 18-19. SZÁZADI
FEJEZETEIHEZ

Mészáros András könyve megérdemelné, hogy
termékeny eszmecsere kiváltója legyen . Nem
csak a kötetbe foglalt (s igen sok újdonságot tar
talmazó) történeti anyag, azaz a regisztrált és
értelmezett értekezések miatt, hanem az átte
kintés szemlélete miatt is kezdeményező jellegű

ez a-219 lapjával azért inkább vázlatnak te
kinthető - munka: a megszabott időhatárok

között (azaz a középkortól a 19. század végéig)
nem elsősorban az egyes nagy európai filozófiai
áramlatok magyarországi hatásával kíván fog
lalkozni, hanem a történeti Magyarország terü
letén létrejött gondolkodói teljesítmények iránt
érdeklődik. Ez azt is magában foglalja, hogy 
alapvetően kronologikus rendben haladva 
személyek és életművek köré rendezett képet
ad; ilyenformán egyébként sok, a magyar mű

velődéstörténet más területeiről ismerős nevet
képes beemelni a magyar filozófiai gondolko
dás történetébe is. A könyv mégsem valamiféle
bővített személyi adattár (erre egyébként a
szűkre szabott terjedelem se nagyon adna mó
dot), hanem koncepciózus áttekintés: a szerző

folyamatrajzot vázol fel, vagyis egy történet jól
tagolt elmondására törekszik. Ez a koncepció
zusság sokat segített Mészáros Andrásnak ab
ban, hogyakutatástörténet lépten-nyomon fel
táruló hiányait, az előmunkálatok elmaradását
áthidalhassa: a részletek egyenletes kidolgozása
helyett így inkább a keretek fölvázolása köthet
te le a fígyelmét, A kötet legrokonszenvesebb
szemléleti sajátosságai közé tartozik, hogy erő

sen érvényesíti a történetiség elvét: egyrészt ma
gyarországi filozófiáról beszél, azaz vizsgálata
tárgyát nem köti a magyar nyelvúséghez, más
részt pedig nem kér számon filozófiai rendszer
alkotó képességet ott, ahol a bölcseleti kérdés
feltevés még egy osztatlanabb tudományfelfo
gás keretében jelentkezik, s így - látszólag 
inkább a teológia, a lélektan, a politikatudo
mány vagy az esztétika későbbi fejleményeihez
kötődik az elemzett traktátus. Mindez k ülönö
sen lényeges azokban a fejezetekben, amelyeket
az alábbiakban kommentálni szeretnék: a 18.
századi és 19. század eleji (a könyv terminológi
áját követve: a felvilágosodáskori és a reform
kori) időszak a diszciplináris elkülönülés ideje,
a folyamat azonban még csak megindult, de
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nem zárult le: erősen torz lenne a kép, ha a 19.
század végére már evidenssé váló megoszlás
visszavetítésével szűkítenénk le azt a területet,
amelyet "filozófiá"-nak tekintünk.

Mészáros könyvének haszna és értelme egé
szen sajátos színben tűnhet fel egy irodalomtör
ténész számára - s ezért talán nem az illetékte
lenség megnyilvánulásaként fogható fel, hogy
rendszeres filozófiai stúdiumok nélkül, ám emi
nens irodalomtörténészi érdeklődéssel vállal
koztam erre a recenzióra. A szerző ugyanis
meglehetősen egyenetlen előmunkálatok után
írta meg ezt az összefoglalást; ahogyan ezt a Be
vezetóben maga is megfogalmazza: " ...az előa

dott anyag ott eredeti, ahol saját kutatásokon
alapul, és ahol sajátszerű csoportosításban jele
nik meg, de kompilláció jellegű ott, ahol más
forrásmunkák eredményeire támaszkodik"
(13.). Mivel pedig a 18-19. századi fejezetekhez
fölhasználható, egykorú bölcseleti traktátusok,
értekezések esetében a szövegfeltáró és interp
retáló munkát többnyire - tisztelet a kivételek
nek - nem filozófia-történészek, hanem iroda
lomtörténészek végezték el, Mészáros András
nak alapvetően az irodalomtörténeti szakiroda
lom állításaival kellett számot vetnie. Könyve
- de legalább a továbbiakban érintett néhány
fejezet egészen biztosan - ilyenformán úgy is
felfogható, mint a magyar irodalomtörténetírás
szakirodalmi tradíciójának átsajátítása: Mészá
ros András egészen más szempontból pillanthat
ugyanis rá így mindarra, ami az irodalomtörté
net-írást érdekelte ezidáig a tárgyalt szövegkor
puszokban. A folyamat azonban újabb tükörjá
tékhoz vezethet, ha a filozófiatörténeti áttekin
tést irodalomtörténész olvassa: hiszen innen
nézvést meg talán az lehet a legérdekesebb,
hogy ezzel - az irodalomtörténeti megközelíté
seket hasznosító - filozófiatörténeti jellegű in
terpretációval mit kezdhet az, aki tagadhatatla
nul másféle kiindulásból szemléli a korszak
művelődési jelenségeit, mint Mészáros. Mik öz
ben ugyanis a szerző egészében - számomra
- arányos, meggyőző képet ad az általa érzé
kelt gondolkodástörténeti processzusokról, a
részletek kapcsán többször úgy éreztem, nem
ismerek rá arra a korszakra, amelyről szó van .
Ez a kijelentés egyfelől természetesen magában
foglalja a méltánylás mozzanatát, vagyis annak
megvallását, hogy mennyit tanultam Mészáros
könyvéből, másfelől viszont - minek tagad
nám - a hiányérzet megnyilvánulása is, hiszen
számos olyan kérdésem támadt, amelyre a



könyv nem válaszol. Az alábbiakban megpró
bálom ezeket a bizonytalan pontokat szóvá ten
ni - s úgy vélem, hogy megjegyzéseim ponto
san illeszkednek a könyv azon kettős szerkeze
téhez, amelyről a szerző a Bevezetés már idézett
mondatában beszélt: hiszen az egységessé fo
galmazott, határozott gondolatvezetésű,a kuta
tás hézagaival menetközben nem nagyon törő

dő, arra nem reflektáló tanulmány gyöngeségei
onnan erednek, hogy erősen elválik, hol épít a
szerző saját kutatásaira, s hol elégszik meg ko
rábbi, s alapvetően más szemléletű szakiroda
lom kompilálásával. Amit irodalomtörténész
ként érdemes és szükséges továbbgondolni. az
éppen a kompilációs részekre vonatkozik. Mé
száros András könyve ilyenformán lehet felhí
vó jellegű: egyenetlenségeit imperatív ösztön
zésként foghatjuk fel, annál is inkább, mert hi
szen a föltáruló kutatási elmaradások az esetek
döntő többségében az irodalomtörténet-írás
sürgető feladataira figyelmeztetnek.

Mészáros arra törekszik, hogy a magyaror
szági filozófia történetét olyan periodizáció se
gítségével tagolja, amely az irodalomtörténet
hagyományos sémájához illeszkedik. Az igazo
dás érdekében felvilágosodásról és reformkor
ról beszél, noha míg az előbbi eszmetörténeti
kategória (s ilyenformán van helye egy ilyen jel
legű összefoglalásban, bár akorszakfogalom
irodalomtörténeti relevanciáját egyre inkább ké
tesnek látom), addig a második szó politikatör
téneti kiindulású: számomra nem világos, miért
nem vállalta a szerző egy sajátlagosan filozó
fia-történeti korszakfogalom bevezetését és al
kalmazását? Ennél azonban jóval meglepőbb,

hogy Mészáros az 1772-es évet tekinti korszak
határnak, Sartori Bernát filozófiai munkájának
magyar nyelvűségét tüntetvén ki figyelmével
(118.). A szerzőnek természetesen vannak emel
lett érvei, sőt, koncepciójába is tökéletesen bele
illik a magyar nyelven művelt filozófia korszak
nyitó, korszakzáró jelenségeinek kiemelése (en
nek értelmében például az 1772-ben indult peri
ódus 1834-ben, a Philosophia Műszótár megjele
nésével zárulna), ám egy megjegyzése arról
árulkodik, hogy az 1772-es év az ő számára egy
jelentéses koincidencia megnyilvánulása is:
ahogyan fogalmaz, a "filozófia anyanyelvű

sítésének kezdete ugyanarra az évre (1772) te
hető, amikortól a modern magyar irodalom
kezdeteit is számítjuk" (81.). Csakhogy a 18.
századdal foglalkozó irodalomtörténeti szakiro
dalom (gondoljunk csak Tarnai Andorra, Bíró
Ferencre vagy Mezei Mártára) az utóbbi évtize
dekben éppen azért tett jelentős erőfeszítéseket,

hogy ennek az évnek a punktuális és szimboli
kus kezdetjellegét eliminálja; ezt a célt szolgálta
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például annak alapos és dokumentált feltárása,
hogy mennyire Toldy Ferenc konstrukciója volt
Bessenyeinek és az Agis tragédiájának a kezdetté
stilizálása. s ennek a romantikus alapú eredet
koncepciónak a következtében hogyan szakadt
meg a folyamatjelleg leírása a 18. századi ma
gyar irodalom kutatásában. Ilyenformán tehát
Mészáros András mintha konzerválni látszana
- ráadásul reflektálatlanul - egy olyan tradí
ciót, amelyet az irodalomtörténet-írás jó ideje
már nem magyarázó elvként vagy premissza
ként, hanem kutatás tárgyává tett problémaként
kezel.

Ha már Bessenyeit említettem: némileg za
varba ejtő, hogy a könyv vonatkozó fejezete
(86-89.) mennyire kevéssé kíván dialógust ki
alakítani az utóbbi évtizedek Bessenyei-szakiro
dalmával. Egyedül Gergye László elemzésére
hivatkozik a szerző, nem látszik azonban tudo
mást venni arról az interpretációs hagyomány
ról, Bíró Ferenc Bessenyei-könyvéről (A fiatal
Bessenyei és íróbarátai. Bp., 1976.), amelyből

egyébként Gergye dolgozata is messzemenően

kiindul. Ez annál érdekesebb, mert Bírónak az
1970-es években kezdeményezett, s azóta - in
kább követett, mintsem igazán mélyen vitatott
- tradícióvá vált megközelítése kifejezetten
eszmetörténeti kiindulású volt, s csak igen ke
véssé poétikai érdekű: Bíró vezette be - kor
szerű francia szakirodalom alapján - a spino
zizmus kategóriáját a Bessenyei-szakirodalom
ba, sőt, még az 1770-es években keletkezett drá
mákat is felol da tlan (vagy feloldhatatlan) böl
cseleti dilemmák kivetüléseként értelmezte.
Mészáros András hallgatása erről az irodalom
történeti hagyományvonulatról azért nem egy
értelmű, mert nem lehet eldönteni: vajon azért
nem szembesül mindezzel, mert nem ismeri,
vagy azért, mert teljes egészében illegitimnek és
elhibázottnak tartja. Pedig aligha kínálkozott
volna jobb alkalom Mészáros András könyvé
nél arra, hogy végre filozófiatörténeti olvasattal
lehessen ütköztetni mindazt, amit az irodalom
történeti szakirodalom - más metodológiai
háttérrel ugyan, de tagadhatatlan módszertani
öntudattal - kialakított ezekről a kérdésekről;

annál is inkább, mert a magát eszmetörténet
ként leíró irodalomtörténeti megközelítéseknek
igencsak nagy szüksége lenne a módszeres és
elmélyült filozófiai kritikára.

Mészáros könyvében kűlőn fejezet foglalko
zik a filozófia nyelvének magyarításával
(117-130.). A probléma érzékelését nagyon fon
tosnak tartom: a 18. század végétől valóban
permanens gondja több, korábban (és párhuza
mosanl) latinul vagy németül művelt díszciplí
nának, hogy megtalálja azt a magyar terrninoló-



giát, amellyel kifejezheti mondanivalóját. Ta
gadhatatlan, hogy Komis Gyula 1907-es tanul
mánya (A magyar bölcse/eti műnyelv fejlődése. Ma
gyar Nyelv, 1907. Több folytatásban.), amelyre
Mészáros András támaszkodik, alapvető ehhez
a megközelítéshez; ám mégiscsak sajnálatos,
hogya fejezet fejtegetései nélkülözik a korabeli
források szélesebb körének tanulságait. Hogy
csak saját kutatásaim köréből utaljak két példá
ra: a Kármán József és Pajor Gáspár szerkesztet
te Uránia című folyóiratban publikált, 1794-es
Georg Förster-fordítás - különösen az eredeti
német szöveggel való összevetés fényében (ld.
Szilágyi Márton: Kármán József és Pajor Gáspár
Urániája. Debrecen, 1998, 187-215.) - sokat el
árul arról, milyen terminológiai erőfeszítés

szükségeltetett a német képzőművészet-esztéti

ka magyar ekvivalenseinek megtalálására. s
ugyanez tanulmányozható Sándor István Sokféle
címen megjelent könyvsorozatának esztétikai
tárgykörű fordításaiban is (vö. Papp Júlia: Mű
vészeti ismeretek gróf Sándor István (1750-1815)
írásaiban. Bp., 1992.). A legfontosabb tanulság
kétségtelenül módszertani jellegű: a magyar
nyelvű tudományműveléstcélzó terminológiai
törekvéseket a 18. században ugyanis a fordítá
sok vizsgálata során lehet a legsikeresebben
megragadni, hiszen az eredeti szöveggel való
összevetés világosabbá teheti, milyen fogalmak
megfogalmazásához volt szükség neologizmu
sokra, vagy egyáltalán, hol vezetett félreértés
hez az eredeti szöveg és a magyar nyelv jellegé
nek összemérhetetlensége.

Ezen a ponton pedig nem lehet megkerülni
azt a problémát sem, hogy vajon a magyaror
szági filozófia történetének mennyire része az
európai filozófiai áramlatok recepciója? Recep
ción természetesen nemcsak a fordítások, ha
nem a dokumentálható interpretációk is érthe
tők - érdekes, hogy Mészáros ez utóbbival szá
mol, az előbbivel azonban talán túlságosan is
kevéssé. Erteni vélem, hogy emögött komoly
megfontolás állhat: a szerző nem akarja alapve
tően más célkitűzésű munkáját feloldani a
"Herder / Hegel/stb. Magyarországon" típu
sú vizsgálatok módszertanában. Mindazonáltal
az a benyomásom, hogy ez a következetes szi
gor torzított a kialakított képen. Annál is in
kább, mert miközben a kötet egyik érdekes feje
zete a hazai Kant-recepció sajátosságaiból bont
ki figyelemre méltó megállapításokat - esze
rint Kantot elsősorban morálfilozófusként
fogadták be nálunk (98-116.) -, addig más, saját
kutatásaim alapján Magyarországon igen jelentő

sen ható szerzőkró1 így szó sem esik. Különösen
hiányolom a 18. századi német populárfilozófia
hatásának akörüljárását: Moses Mendelssohn-
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nak például a neve nincs leírva a könyvben (ha
hinni lehet a névmutatónak meg a saját szemern
nek). Pedig a Mendelssohn-recepcíó, amelyről

Zsoldos Jenőtől kezdve (A fe/világosodás né
met-zsidó írói és a magyar irodalom. Bp., 1934.)
KisbaIi Lászlón át saját, már idézett Urá
nia-könyvemig azért esett szó a magyar szak
irodalomban, a fordítások révén jól megragad
ható lenne: ne feledjük, már az is értelmezésre
méltó jelenség, hogy az első, önálló kötetként
napvilágot látó, magyarra áttett Mendels
sohn-szöveg a platonizáló Phddon-dialógus,
amelyet Pajor Gáspár fordított le magyarra
tFédon, vagy a lélek halhatatlanságáról. Három be
szélgetésekbe írta német nyelven Mendelssohn
Móses, Magyarra fordíttatott egy Hazafi által.
Pest, 1792.). Ilyenformán ugyanis aMendelssohn
neve alatt megjelent szöveg értelmezése ter
mészetes módon vezethetne el olyan, a kor
szakban különösen fontosnak bizonyuló bölcse
leti kérdések megragadásához, mint például a
lélek halhatatlanságáról szóló }8. század végi,
19. század eleji vita: Horváth Adám, Kazinczy
Ferenc s nem utolsósorban Csokonai Vitéz Mi
hály különbözőműfajú, Pál Józseftől egyébként
ebben az összefüggésben már interpretált (Ka
zinczy Orpheusáról. In: A Herman Ottó Múzeum
évkönyve XXVII. Miskolc, 1989, 20s...-225.) szö
vegei kínálják magukat itt a filozófia-történeti
újraértelmezésre; a halhatatlan lélek kérdése pe
dig éppen nem független a lélekre vonatkozó
gondolkodás 18. század végi helyzetétől sem,
amelyet egyébként, Mészáros András Bárány
Péter és Horváth Adám munkássága kapcsán
regisztrál is (120-122.). Azt abenyomásomat
sem kívánom elhallgatni, hogya lélekre vonat
kozó érdeklődés talán termékenyen hozzákap
csolható a morálfilozófia területéhez is: hiszen a
lélek minéműségérevonatkozó tudomány elha
tárolása ekkor nálunk mintha erősen különbsé
get tenne az isteni princípium normatív, er
kölcsadó szerepével számoló etikai választások
és a lélek - zavart vagy önkívületi állapotában
megragadható - mechanikus működése kő

zött. Persze mindez elmélyültebb vizsgálatot ér
demeine.

Igen jól elválik a könyvben az, hogy mely
pontokon végzett mélyreható eredeti kutatáso
kat a szerző. Az elóbb már kiemelt, a Kant-vitá
val foglalkozó fejezet mellett ilyen a kötet má
sik egysége, az Eperjeshez kötődő, evangélikus
filozófusok tárgyalása: itt Mészáros láthatólag a
publikálatlan, kézirattári anyagok szintjéig is le
ment. Eppen ennek fényében sajnálható. hogy
mindazon fejezetekben, ahol a szerzőnek ilyen
mélységű feltáró munkát nem volt módja elvé
gezni, nem jelezte legalább jegyzetben annak le-



hetőségét, hogy kijelentéseit - akár a megfo
galmazható kérdésekről, akár a további vizsgá
latot érdemlő életművekről legyen szó 
pontosíthatják, sőt cáfolhatják is a későbbi filo
lógiai kutatások. A legfeltűnóbb ebből a szem
pontból Schedius Lajos munkásságának kezelé
se. Schediust ugyanis kissé elhamarkodott do
log csak azért "reformkori" jelenséggé minősí

teni (159.), mert latin nyelvű esztétikája
1828-ban látott napvilágot. A pesti egyetem esz
tétikai tariszékén 1792-től tanító professzor te
vékenységének filozófia történeti megítélésekor
már az is óvatosságra inthet, hogy ismeretesek
Hegelhez fűződő kapcsolatai (Klaus Wieweg:
Kis elbeszélések és "gondolkodó megemlékezés". Hegel
kapcsolatai Magyarországgal. Magyar Filozófiai
Szemle, 1994,563-574.; UŐ.: "Az ön érdekes hazá
ja": Hegel levele Schedius Lajoshoz. Gond, 1996/2.
109-113.). Ennél is lényegesebb azonban, hogy
az utóbbi években a - bizonyos előzmények

után - elsősorban Balogh Piroska kutatásai
nyomán föltáruló Schedius-hagyaték arról ta
núskodik, hogy a 18. század végétől a pro
fesszor közvetítő szerepe és aktivitása meghatá
rozó volt a pesti egyetemet látogató hallgatók
számára. A Balogh Piroska feldolgozta. kiadat
lan, latin nyelvű esztétikai előadás például (Id.
Esztétika és irodalom a 18-19. század fordulóján.
Schedius Lajos előadása 1801-1802-ből. !tK,
1998, 459-475.) a magyar esztétikai gondolko
dás történetének is kűlön fejezetét jelenti; ezzel
pedig már csak azért sem ártott volna számot
vetni egy ilyen karakteru gondolatmenetben,
mert itt Lessing. Herder, Mendelssohn mellett
Voltaire és Rousseau is megkapják a maguk he
lyét Schedius rendszerén belül. Amennyiben
Mészáros András - megítélésem szerint helye
sen - a filozófia történetének részeként fogja
föl az esztétikát, akkor Schediusnak, akiben a
magyarországi esztétikai gondolkodás egyik je
lentős kezdeményező figuráját ismerhetjük föl,
jóval nagyobb részt illett volna juttatni. Még ta
nulságosabb lett volna, ha Mészáros Andrástól
megkaphattuk volna az eddig feltárt anyag filo
zófiatörténeti interpretációját is. Ezen a ponton
azonban az újabb szakirodalom ismerete is hiá
nyosnak tűnik: a - vitatható módon 
Schedius után említett előd, Szerdahely György

Alajos kapcsán (159.) Mészáros nem is említi
Margócsy István alapvető tanulmányát (Szerda
hely György művészeteIméIete. !tK, 1989. 1-33.). S
ha már a pesti egyetem egykori professzorainál
tartunk: feltűnő, hogy Mészáros András könyve
milyen kevéssé kíván foglalkozni a történelmi
folyamatok elgondolhatóságának bölcseleti
alapjaival, noha a történetfilozófia aligha re
keszthető ki teoretikusan a vizsgálódásból. Eb
ben az összefüggésben Koppi Károly, az egye
tem világtörténelem tanára kap érdemtelenül
csekély figyelmet (85.) - pedig hagyatékban
maradt latin nyelvű munkái jóval fontosabbnak
mutatják tevékenységét. Természetesen tudatá
ban vagyok annak, hogya 18. századi latinitás
vonatkozásában (s minden iménti példám ide
kapcsolható részben vagy egészben) igen nagy
mérvű lemaradás jellemzi az irodalomtörténeti
szakirodalmat éppúgy, mint a historiográfiait,
ráadásul a feltáratlan hagyatékok feldolgozásá
nak hatalmas munkája sem kérhető számon ki
zárólag Mészáros András könyvén. Az viszont
kár, hogy a szerző legalább arra nem reagált kö
vetkezetesen. ami az utóbbi években mégiscsak
megtörtént a 18. századi latin nyelvű értekező

irodalom föltárásában: egy másik diszciplína, a
filozófiatörténet értékelő figyelme ugyanis fon
tos impulzusokat adhatna az anyag számbavé
telénél tartó, de máris ígéretes távlatokat nyitó
filológiai kutatásoknak.

Mindezek alapján talán érthető, miért tar
tom Mészáros András könyvét egy lehetséges,
s talán meginduló dialógus kezdetének: ennek
a könyvnek a végiggondolása világosabbá te
heti, milyen folyamatok feltárására lenne szük
ség, s ebben milyen illetékessége van az iroda
lomtörténetnek. S talán azt sem túlzás kijelen
teni, hogya majdani, ennél terjedelmesebb és
átfogóbb monográfiák szerzőinek - akik kö
zött minden bizonnyal ott lesz a munkát re
mélhetőleg folytató Mészáros András is - ér
demes odafigyelnie az irodalomtörténeti szak
irodalom régebbi és újabb fejleményeire. Mert
van miről közösen gondolkodnunk. tKalligram,
Pozsony, 2000)
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Februári számunkban Oláh Szabolcs kritikája olvashatóMészáros András könyvéró1, áprilisban S. Varga Pál
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